
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Seminarium 
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Hållbart lantbruk 4.0 – en gemensam målbild 
 

Tid Torsdag 16 februari 2017,kl 13.00–16.30 med mingel efteråt. 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm. 

Anmälan Senast 10 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se 

Avgift Ingen avgift. Avbokning av gjord anmälan måste dock ske senast 12 februari annars 

faktureras SEK 500 för administrativa kostnader. 

Frågor Innehåll: Magnus J Stark magnus.stark@ksla.se, tel 08 54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se , tel 08 54 54 77 12 

 Detta seminarium arrangeras av KSLA:s kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja 
och finansieras med stöd av stiftelsen A.W. Bergstens donation. 

 

 

Inom ekologisk och konventionell integrerad produktion har stora steg tagits mot ett mer 

långsiktigt hållbart jordbruk. Men fortfarande kvarstår flera utmaningar rörande tillförsel och 

läckage av växtnäring och kemikalier, biologisk mångfald och produktivitet. 

 

Diskussioner om enskilda insatser kan många gånger överskugga det faktum att målet oavsett 

utgångspunkt är detsamma – ett resilient jordbruk som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt 

hållbart, etiskt godtagbart och med estetiska värden. Därför finns ett behov av att lyfta 

diskussionen och tänka utanför ramarna, både avseende system och metod att anta utmaningarna. 

 

Grundläggande är att diskussionen om ett överskridande framtida produktionssystem måste utgå 

från effekterna av åtgärder, snarare än åtgärderna själva. Om en åtgärd med dess mätmetoder och 

nyckeltal för oss närmare målet bör den bedömas utifrån detta, och inte huruvida den är kopplad 

eller godkänd av det ena eller andra certifieringssystemet. 

 

I hållbarhetsperspektivet ingår också konsumenternas behov och val. Ett hållbart jordbruk måste 

kunna leverera hållbar nutrition, och konsumtionen styras mot långsiktigt hållbara val. Det finns 

idag flera aktiva producenter som spränger systemgränser och provar ny teknik och nya lösningar. 

De erbjuder en tredje position som visar vad som är möjligt med tillgänglig teknik och medveten 

strategi. 
 

 

Välkomna! 
 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=43157
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Program 
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Hållbart lantbruk 4.0 – en gemensam målbild 
 
Torsdag 16 februari 

 

Moderator 

Lennart Wikström, chefredaktör, Lantbrukets Affärer och Svenska Livsmedel 

 

13.00 Välkomsthälsning 
Inger Andersson, ordförande, KSLA:s kommitté för livsmedelsproduktionens värdekedja, 

mervärden och konkurrenskraft, VÄRDE. 

13.10 
Hållbart lantbruk – planetens begränsande faktorer 
Line Gordon, fil dr och ställföreträdde chef, Stockholm Resilience Centre  

13.45 Vad är ett hållbart lantbruk? 
Elin Röös, universitetslektor, Institutionen för energi och teknik, SLU, Framtidens 

Lantbruk 

 

14.05 Hållbara konsumenter 

Åsa Brugård Konde, nutritionist, Livsmedelsverket 

 

14.25 Aktiv paus 

Hållbara förfriskningar med möjlighet till mingel och diskussion 

 

14.40 Hållbarhet i praktiken 

14.45 Att odla jorden – resursbevarande växtodling 

Josef Appell, gårdsmästare, Appellagri Consulting 

 

15.05 Kycklingproduktion med omsorg, hållbarhet, etik och kvalitet 

Per-Olof Ingemarsson, försäljningschef, Bjärefågel  

 

15.25 Integrerad växthusproduktion 

Tomas Isberg, VD, Sånnagården AB 

 

15.45 Aktiv diskussion: en gemensam målbild 

Diskussion vid stationer med föredragshållarna 

 

16.20 Ett gemensamt mål – flera möjliga vägar 

Summering och reflexion 

Jan-Olov Johansson, agronom, Uppsala  

 

16.30 

 

Avslutning 

Mingel med möjlighet till uppföljande frågor. 
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